
BR.0012.5.7.2015 
 
 

 
Protokół Nr 8/15 

 
posiedzenia 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
które odbyło się w dniu 

 
           25 maja 2015 roku 

________________________________ 
 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
     
                
 

Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.30. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
  
Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych na VIII sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
p. Wiesław Wanjas. Powitał uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników 
wydziałów UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 
  
 
  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad VIII sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 
 Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 5 - Projekt uchwały w sprawie:  
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 134;) 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 

(druk nr 135).  
 
 
 Projekty uchwały zostały szczegółowo omówione przez p. I. Baranowską – Skarbnika 
Miasta Konina.  
 
 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. Wanjas zapytał 
prezydenta S. Lorka, czy należy się spodziewać autopoprawki.  
 
 

Z-ca prezydenta S. Lorek poinformował, ze najprawdopodobniej do projektu zmian 
w budżecie miasta Konina zostanie wniesiona autopoprawka, dotycząca przekazania środków 
przez Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego związana z realizacją programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 
Do projektów uchwał radni nie mieli więcej pytań.  
 
Komisja projekt uchwały przyjęła informacyjnie. 

 
 
 
Pkt 16 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – 
program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych 
(druk nr 126). 
 

 
Projekt uchwały omówiła Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska. Stwierdziła, że tytuł tego 

programu mówi o całości tego programu. Program jest skierowany do uczniów V klas. Jest 
przekonsultowany z Wydziałem Oświaty i ma on za zadanie przekazanie uczniom wiedzy 
z zakresu przemocy i tym samym jest to profilaktyka. Będzie on prowadzony przez naszych 
pracowników od września po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta. Jest to ważne, gdyż 
przemoc i liczba zakładanych niebieskich kart systematycznie wzrasta i MOPR wychodzi 
z założenia, że potrzebna jest wcześniejsza edukacja z zakresu rozpoznawania zjawiska 
przemocy, sprawcy przemocy, doświadczającego przemocy, a przede wszystkim pokazanie 
miejsc, gdzie można uzyskać pomoc jest zasadne i właśnie ten program ma to zadanie spełnić. 
Program będzie wsparty również filmem z tego zakresu.      

 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powiedział, że nigdy tych 

działań, o których przed chwilą mówiła Pani dyrektor nie jest za dużo, dlatego cieszą się, 
że jest kolejna propozycja w tym względzie, gdyż jak zauważyliśmy w ostatnim okresie sporo 
się robi w tym kierunku. Jeżeli chodzi o niebieskie karty, to dobrze, że jest ich tak dużo, 
że rośnie świadomość osób, które są poniżane, bite i maltretowane i dobrze, że mają w sobie 
tyle odwagi, że przychodzą i zgłaszają, bo tej pory wszystko się zamykało w zaciszu 
domowym.     
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Radny K. Majewski czytał, że ten program jest oparty na Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Przeglądając ten program 
w jednym punkcie mówione jest o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach przemocy. 
Pytał, czy w tym programie będzie też mowa o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach 
przemocy? I jakie to są społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy?  

 
 
Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska odpowiedziała, że uwarunkowania, o których Pan 

radny mówi wynikają z odwzorowania środowiska rodzinnego, środowiska najbliższego 
otoczenia. Ten program ma przede wszystkim dostarczyć wiedzę z zakresu profilaktyki. 
Realizacja programu kończy się ankietą, gdzie wzór jest załączony, która służy do 
ewentualnej dalszej pracy z uczniami.   

   
 
Radny K. Majewski powiedział, że ostatnio w polityce rodzinnej jest modny nurt, 

który mówi, że tradycja uwarunkowuje przemoc, że patriarchalna rola mężczyzny 
uwarunkowuje przemoc. Radny chciał się dowiedzieć, czy w tym szkoleniu będzie o tym 
mowa.  

 
 
Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska odpowiedziała, że nie będzie, gdyż to nie jest ten 

program i to nie jest ten wiek dzieci. Będzie to edukacja i profilaktyka i po zakończeniu 
poznanie, co uczniowie w trakcie tego programu do siebie przyswoili.  

 
 
Radny Z. Chojnacki zapytał, dlaczego V klasa szkoły podstawowej bierze udział 

w tym programie. Czym to było uwarunkowane?   
 
 
Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska odpowiedziała, że wynikało to z wskazań 

pracowników socjalnych pracujących w środowisku. Problemy uczniów zaczynają się 
w gimnazjum i uczniowie przed pójściem do gimnazjum powinni posiadać przynajmniej 
podstawowy zasób wiedzy z tego zakresu, którego program dotyczy.    
 

Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”.  
 

 
 

2. Sprawy bieżące 
 
 

Radna A. Kurzawa poinformowała, że niedługo, bo we wrześniu będzie czas składania 
wniosków na zasiłek rodzinny. Skierowała prośbę do pani dyrektor MOPR, aby w tym 
okresie, jeżeli byłaby taka możliwość, do przyjmowania wniosków w biurze obsługi 
interesanta oddelegowane zostało dwóch pracowników. Stwierdziła, że raz w biurze jest 
dwóch pracowników, a raz jeden. 

 Prosiła również o rozważenie kwestii wprowadzenia dodatkowego punktu obsługi dla 
mam, które przyjdą z małymi dziećmi. Dodała, że co roku składa taki wniosek i zauważyła, 
że brakuje empatii wielu ludziom. Kiedy przepuszcza się w kolejce matki z dzieckiem, często 
kończy się to niemiłymi uwagami i nieprzyjemnymi sytuacjami.  
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Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska odpowiedziała, ze nie może tego w 100% obiecać, 

ponieważ w tym terminie około 6 tys. gospodarstw domowych korzysta ze świadczeń 
rodzinnych. Dodatkowo miesiąc po tym zaczyna się przyjmowanie wniosków na fundusz 
alimentacyjny, których jest około tysiąca. MOPR ma ograniczone warunki lokalowe, jak 
i kadrowe, ale przede wszystkim w MOPR pracują kobiety, które równocześnie są mamami 
małych dzieci. Ponadto pracowników też choroby dotykają. MOPR stara się, żeby ta obsługa 
przebiegała jak najsprawniej. Dyrektor MOPR zapewniła, że będą się starać, ale obietnic nie 
ma podstaw składać, bo być może byłyby one bez pokrycia.  

 
 
Radny K. Skoczylas zapytał, czy w okresie składania wniosków można byłoby 

zatrudnić dodatkowego pracownika.  
  
 
Dyrektor MOPR A. Kwaśniewska odpowiedziała, że nie jest to takie proste, ponieważ 

te sprawy są bardzo skomplikowane i przyjęcie dodatkowo pracownika na dwa trzy miesiące 
to spowoduje reakcje wprost odwrotną. Gdyż ten pracownik, który zna zagadnienia, przepisy 
w tym temacie, będzie zajmował się nowo przyjętym pracownikiem i w efekcie nie będzie 
w ogóle zapewniona w sposób porządny obsługa klientów.  

 
 
Radna A. Kurzawa poruszyła sprawę dotyczącą odpłatności korzystania z zamków 

dmuchanych na organizowanych przez miasto imprezach.                 
 
 
Z-ca prezydenta S. Lorek odpowiedział, że pewne imprezy takie jak Dzień Dziecka 

są imprezami typowo dla dzieci, natomiast na tej imprezie patriotycznej te dmuchańce miały 
być urozmaiceniem. To jest kwestia możliwości budżetowych przeznaczonych na ten cel. 
Jeżeli jest do wyboru grupa rekonstrukcyjna czy dmuchańce, to przy tej imprezie wybraliśmy 
grupę rekonstrukcyjną, której pokryliśmy koszty przejazdu, bo taka była idea tego pikniku 
patriotycznego. Z-ca prezydenta stwierdził, że uwzględni uwagę radnej w następnych 
imprezach. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

         
 
  
       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
 
        Wiesław WANJAS 
 

 
 
Protokołowała: 
I.R. 
Biuro Rady Miasta 

    


